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Adepten, Avatars, Chohans, Hiërofanten, Mahatma’s, Nabu’s
Manco Capac en Mama Oella Huaca.
Onze rassen – dit zeggen alle tradities – zijn voortgekomen uit goddelijke rassen, hoe die
ook worden genoemd. Of wij nu te maken hebben met de rishi’s of pitri’s van India; met de
Chinese Chim-nang en Tchan-gy, hun ‘goddelijke mens’ en halfgoden; met de Akkadische
Dingir en Mul-lil, de scheppende god en de ‘goden van de geestenwereld’; met de
Egyptische Isis-Osiris en Thot; met de Hebreeuwse Elohim, ofwel met Manco Capac en zijn
Peruaanse nageslacht – het verhaal varieert nergens.
Elk volk heeft òf de zeven en tien rishi-manu’s en prajapati’s; de zeven en tien Ki-y; òf tien en
zeven Amshaspends1 (exoterisch zes), tien en zeven Chaldeeuwse Annedoti, tien en zeven
sephiroth, enz. Ze zijn allen afgeleid van de oorspronkelijke Dhyan-Chohans van de
esoterische leer, of de ‘bouwers’ uit de stanza’s (Deel I). Van Manu, Thot-Hermes, OannesDagon en Edris-Henoch tot Plato en Panadorus, allen spreken over de zeven goddelijke
dynastieën, over zeven Lemurische en zeven Atlantische afdelingen van de aarde; over de
zeven oorspronkelijke en tweevoudige goden die uit hun hemelse verblijfplaats2 afdalen, op
aarde regeren en de mensheid sterrenkunde, bouwkunst en alle andere wetenschappen
leren die tot ons zijn gekomen.
Deze wezens verschijnen eerst als ‘goden’ en scheppers; dan gaan zij op in de wordende
mens, om tenslotte als ‘goddelijke koningen en heersers’ tevoorschijn te komen. Maar dit feit
is geleidelijk vergeten. Zoals Basnage meedeelt, gaven de Egyptenaren zelf toe dat
wetenschap in hun land pas sinds de tijd van Isis-Osiris bloeide, die zij als goden blijven
vereren, ‘hoewel zij vorsten in menselijke vorm waren geworden’. En hij voegt er over OsirisIsis (de goddelijke androgyn) aan toe: ‘Men zegt dat deze vorst (Isis-Osiris) in Egypte steden
heeft gebouwd, aan de overstromingen van de Nijl een einde maakte, en de landbouw, het
gebruik van de wijnstok, de muziek, de sterrenkunde en de meetkunde uitvond.’
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De Inca's, beoordeeld op hun exclusieve privileges, macht en onfeilbaarheid, zijn de
tegenhanger van de Brahmaanse kaste van India. Net als de laatste, claimde de Inca's
rechtstreeks afstamming van de Godheid, die, zoals in het geval van de Surya vansa
dynastie uit India, de Zon was.
Volgens de enige, maar een algemene traditie was er een tijd dat de hele bevolking van de
Nieuwe Wereld was opgedeeld in onafhankelijke, oorlog voerende en barbaarse stammen.
Uiteindelijk kreeg, de 'hoogste' zonnegod medelijden met hen, en om de mensen te redden
van hun onwetendheid, zond hij om hen te onderwijzen zijn twee kinderen Manco Capac en
zijn zus en vrouw, Mama Oella Huaca naar de aarde de tegenhangers, van de Egyptische
Osiris, en zijn zus en vrouw, Isis, evenals van de verschillende Hindoe -goden en halfgoden
en hun vrouwen.
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Deze twee verschenen op een prachtig eiland in het Titicacameer, iets wat we later verder
bespreken, en gingen vandaar noordwaarts naar Cuzco, de latere hoofdstad van de Inca's,
waar ze meteen begonnen de beschaving te verspreiden. Nadat verschillende rassen uit
alle delen Peru waren verzameld, verdeelde het goddelijke paar hun werkzaamheden.
Manco Capac leerde de mensen de landbouw, wetgeving, architectuur en kunst, terwijl
Mama Oella de vrouwen onderwees in weven, spinnen, borduren, en het huishouden.
Het is dit hemelse paar waarvan de Inca's hun afkomst terugvoeren; en toch waren ze nu
volkomen onwetend van de mensen die de verbazingwekkende en nu geruïneerd steden
bouwden die het hele gebied van hun rijk bedekte, en die vervolgens uitbreidde vanaf de
evenaar tot meer dan 37 graden zuiderbreedte, niet alleen in de westelijke helling van de
Andes, maar de hele bergketen met de oostelijke hellingen van de Amazone en de Orinoco.
Als de directe afstammelingen van de Zon, waren ze de exclusieve hoge priesters van de
staatsgodsdienst, en tegelijkertijd de keizers en de hoogste staatslieden in het land, op grond
waarvan zij, wederom net als de Brahmanen, zij zelf een goddelijke superioriteit aanmatigde
ten opzichte van de gewone stervelingen, dus zoals de "tweemaal geborene" een exclusieve
en aristocratische kaste, het Inca ras stichtte.
Vertaald uit : Blavatsky Collected Writings II- blz.306-307
********

"Verdere uitleg is niet nodig om te stellen dat" Manco Capac is de bijna exacte tegenhanger
van de Chinese Fohi, de hindoe-Boeddha, de aardse Osiris van Egypte, de Quetzalcohuatl
van Mexico, en Votan van Midden-Amerika ", voor dit is maar al te duidelijk.
Vertaald uit : Blavatsky Collected Writings II- blz.307
********

... lang voor Manco Capac, was de Andes de verblijfplaats van de rassen, waarvan het
begin moet zijn geweest even oud als de wilden van West-Europa. Het gigantische platform
wijst op de Cyclopische familie, de oprichters van de tempel van Babel, en de Egyptische
piramides. Het Griekse boekenrollen gevonden in vele plaatsen, is geleend van de
Egyptenaren (?), de wijze van begraven en het balsemen van hun doden verwijst naar
Egypte. . . .*
Vertaald uit : Blavatsky Collected Writings II- blz.308
********

Halfgoden, een van de orden van half goddelijke leermeesters, geestelijke wezens in een
menselijke vorm. Herodotus, en andere Griekse schrijvers, beschrijft dat de mensheid werd
achtereenvolgens geregeerd door goden, halfgoden, helden en mensen. De LemuroAtlantiërs behoorden tot de eerste die een dynastie had van spirituele-koningen, hoog
ontwikkelde levende deva's of halfgoden.
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Er zijn Chinese halfgoden, Chin-Nanga en Chan-Gy, de Peruaanse Manco Capac-, de
hindoe-rishi's en de halfgoden populair bij de oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren. In
de Gouden eeuw van Sarturnus waren alle mensen naar verluidt halfgoden, veel van de
figuren in de mythologie die op een gegeven moment op historische personages leken en op
een ander moment op goden of symbolen, waren werkelijk halfgoden die ooit onder de
mensen woonde, nieuwe culturen stichtte, het instrueren en begeleiden de mensheid, en
ontwikkelen van kunsten en wetenschappen. Voorbeelden van halfgoden die daadwerkelijk
zijn afgedaald en het menselijk ras leerde in historische en prehistorische tijden, zijn Osiris,
de eerste Zoroaster, Krishna, en Mozes.
Vertaald uit Encyclopedia Theosophical Glossery.
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